Ministerstvo vnitra
č. B–2220-23/12-46-I/2
Třetí dodatek ze dne 7. ledna 1947 ke směrnicím ministra vnitra ze dne 26. listopadu 1945 k provedení
dekretu presidenta republiky č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti.

Směrnice ministra vnitra ze dne 26. listopadu 1945 k provedení dekretu presidenta republiky o
trestání některých provinění proti národní cti / výnos ministra vnitra č. B-2220-23/11-45-I/2 ve znění prvního
dodatku ze dne 7. května 1946, č. B-2220-12/4-46-I/2 a druhého dodatku ze dne 28. listopadu 1946, č B-222028/11-46-I/2 se na podkladě § 1, odst. 3 dekretu č. 138/1945 Sb. doplňují a pozměňují takto:
I.
Odstavec 5 směrnic.
Odstavec 5 směrnic ministra vnitra se doplňuje a zní takto:
„ /5/ Trestní řízení podle tohoto dekretu lze zásadně zavésti jen proti československému státnímu
občanu české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, který se provinil způsobem, uvedeným v § 1, odst 1
dekretu: pokud jde o trestný čin podle odst. 10, písm. a( těchto směrnic, lze trestní řízení zavésti proti osobám
českého, slovenského nebo jiného slovanského původu bez ohledu na jejich státní příslušnost, pokud pak jde o
trestné činy podle odst. 10, písm. g) a ch) a jim podobné i proti osobám, kterékoli národnosti a státní
příslušnosti.“
II.
Odstavec 10 směrnic.
Odstavec 10, písm. a) směrnic se pozměňuje a zní takto:
„ a) ucházení se o německou nebo maďarskou státní příslušnost, hlášení se k německé nebo
maďarské národnosti nebo vědomé podporování odnárodňovacích snah Němců a Maďarů,“
Poznámka ad I a II:
Osoby českého, slovenského nebo jiného slovanského původu lze bez ohledu na jejich státní
příslušnost stíhati, jestliže se ucházely o německou nebo maďarskou státní příslušnost, hlásily se k německé
nebo maďarské národnosti nebo vědomě podporovaly odnárodňovací snahy Němců a Maďarů, bylo-li trestní
řízení zahájeno před uplynutím zákonné promlčecí lhůty.

III.
Odstavec 9 směrnic.
Ustanovení odstavce 9, písm. d) směrnic ve znění druhého dodatku se pozměňuje a zní takto:
„ d) Komise je způsobilá k usnášení za přítomnosti všech svých členů (náhradníků); nedostaví-li se
všichni členové (náhradníci), pozve předseda komise ihned náhradníka nedostavivšího se člena komise, aby se
k jednání bez průtahů dostavil v přiměřené době, již předseda zároveň určí. Nedostaví-li se tento náhradník
v určené době, může komise jednati, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nebylo-li možno náhradníka
pozvati, nutno jednání odročiti na nejblíže příští pracovní den, kdy je komise způsobilá jednati i za přítomnosti
nadpoloviční většiny členů.
Komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných; předseda komise hlasuje.“

IV.
Řízení proti veřejným zaměstnancům.
Odstavec 1 prvního dodatku směrnic ve věci shora uvedené se doplňuje a zní takto:
„/1/ Okresní národní výbory, u nichž bylo podáno proti veřejnému zaměstnanci trestní oznámení podle
dekretu č. 138/1945 Sb., učiní po zahájeném řízení oznámení služebnímu úřadu a vyčkají zpravidla výsledku
řízení podle dekretu č. 105/1945 Sb. Nedostanou-li však vyrozumění o výsledku tohoto řízení do 30 dnů ode
dne učiněného oznámení, nejpozději do 31. března 1947, provedou řízení podle dekretu č. 138/1945 Sb. Tato
lhůta počítá se u oznámení učiněných před vydáním těchto směrnic od 10. ledna 1947.“
V.
Tento dodatek ke směrnicím je pro národní výbory závazný.
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